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Invitasjon til lokal arbeidsgruppe for ny rv 35

Statens vegvesen er nå i startfasen av arbeidet med planlegging av fremtidig riksveg 35 mellom Hokksund og 
Åmot. Det skal utarbeides et planprogram som legges ut til offentlig ettersyn hvor de store linjene presenteres. 
Deretter vil Statens vegvesen vurdere de innspill som kommer inn i prosessen og se de i sammenheng med en 
konsekvensutredning for ulike utredningstemaer. Denne prosessen skal ende opp i et forslag til 
kommunedelplan som på bakgrunn av alle de vurderinger og analyser som blir gjort, skal anbefale en mulig 
trasé for fremtidig Riksveg 35. 

Øvre Eiker kommune og Statensvegvesen ønsker å legge opp til en medvirkningsprosess så tidlig som mulig i 
planleggingsfasen. Vi vil derfor opprette et lokalt medvirkningsforum hvor vi tilbyr ulike interessegrupper 
deltakelse slik at vi kan skape god informasjonsutveksling og fruktbare diskusjoner gjennom prosessen. 

Vi henvender oss til aktuelle lag og foreninger, og ønsker at dere peker ut en representant og en personlig vara 
som får mandat til å representere gruppen i et samarbeidsforum med andre organisasjoner, Statens vegvesen 
og kommunen. For at gruppen skal kunne fungere og ikke bli for stor, ber vi dere respektere at alle kun kan stille 
med en representant inn i gruppen. Det blir derfor viktig at dere har en bred og åpen dialog innad i gruppen slik 
at deres representant kan videreformidle deres synspunkter til enhver tid.

Kommunen ønsker å få gruppen i gang så tidlig som mulig i prosessen, og vi tar derfor sikte på at gruppen kan 
møte Statens vegvesen i midten av september. 

Vi må derfor be om en tilbakemelding med navn på representant og vara pr. epost innen 16. september 2016 til 
undertegnede. Likeledes ber vi også om en tilbakemelding dersom dere ikke ønsker å delta i forumet. Dersom vi 
ikke har rett kontaktperson, ber vi om at denne informasjon blir sendt rette vedkommende.

Spørsmål eller innspill rettes til Kjersti Morseth Hallerud, Epost: 
kjersti.morseth.hallerud@ovre-eiker.kommune.no 
 eller Tlf. 32251305.

Med vennlig hilsen

Kjersti Morseth Hallerud
arealplanlegger
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Vedlegg
1 Forespurte lag og foreninger til arbeidsgruppe


